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200 tys.
Tyle dzieci straciło w ciągu roku prawo do zasiłku rodzinnego („Rzeczpospolita”). 
Świadczenie w wysokości 70–106 zł przysługuje w przypadku 539 zł dochodu netto na 
osobę w rodzinie.

EUROPA DLA 
WSZYSTKICH
Fragmenty manifestu IndustriAll 
Europe – organizacji zrzeszającej 
europejskie związki zawodowe 
sektora przemysłowego

Ten manifest określa wyma-
gania IndustriAll European Trade 
Union wobec parlamentów

krajowych, nowego Parlamen-
tu Europejskiego, który będzie 
wybierany w maju 2014 r. oraz 
nowej Komisji Europejskiej, która 
przejmie urząd wkrótce potem. 
(…) Chciwość, nieodpowiedzial-
ność, irracjonalność i nadużycia 
doprowadziły rynki finansowe
świata na skraj załamania i spo-
wodowały głęboką recesję, któ-
rej skutki są wciąż odczuwalne. 
Jednak zamiast wprowadzenia 
w życie szybkich środków, które 
zapewniłyby ukaranie sprawców 
kryzysu, spekulantów i banków 
zaangażowanych w nadmierne 
kredytowanie, środki publiczne 
zostały wykorzystane do ratowa-
nia niesprawnego sektora finan-
sowego. W rezultacie deficyt pu-
bliczny wzrósł do wysokości, która 
następnie stała się uzasadnieniem 
wprowadzenia środków oszczęd-
nościowych, które zdławiły wzrost 
gospodarczy w całej Europie i spo-
wodowały wzrost bezrobocia do 
niespotykanego dotąd poziomu. 
Musimy zakończyć wciąż trwającą 
dominację systemu finansowego
nad realną gospodarką.(...)

Nie ma wątpliwości, że pro-
jekt europejski jest wielkim osią-
gnięciem, które gwarantuje po-
kój, wolność oraz dobrobyt jej 
obywateli od czasu zakończenia 
II wojny światowej. Pomysł ten 
będzie jednak tracić na atrak-
cyjności, gdy tylko mniejszość 
skorzysta ze zjednoczonej Euro-
py. Solidarność i sprawiedliwość 
społeczna muszą w końcu zostać 
uznane za czynniki równie ważne 
obok konkurencyjności dla go-
spodarki całej UE. (...)

Obecne strategie oszczędno-
ściowe muszą być zakończone 
i zastąpione dynamicznymi stra-
tegiami wzrostu opartymi na 
wspólnej wizji przyszłości, wspie-
rającymi inwestycje bezpośrednie, 
przedsiębiorczość, eksport, inno-
wacyjność, kwalifikacje i inwesty-
cje w zasoby ludzkie, klastrami 
między przedsiębiorstwami i insty-
tutami badawczymi, tworzeniem 
nowych przedsiębiorstw, zapew-
niających bezpieczeństwo ener-
getyczne i zwiększeniem wsparcia 
z funduszy strukturalnych. 

iBiS
sk

ró
te

m
sk

ró
te

.
sk

ró
t.

sk
r.

sk
.

NSZ
Z

IN
TE

RN
ET

OW
Y B

IU
LE

TY
N IN

FO
RM

ACYJ
NY „

SO
LID

ARN
OŚC

I” 

RE
GIO

N G
DAŃSK

I

NR 1
9 (

16
5)

 7 
M

AJA
 20

14

Czytaj „Magazyn”!
W majowym „Magazynie Soli-
darność” polecamy m.in.:
 Kanonizacja Ojca Świętego 

Jana Pawła II 
 Raport: polityka przemy-

słowa 
 Rozmowia z Józefem Niem-

cem: o strategii zatrudnienia 
i polityce przemysłowej.

Stres w pracy
Zagrożenie zwolnieniem z pra-

cy jest obok ryzyka utraty zdrowia 
lub życia najczęstszym powodem 
stresu w miejscu pracy. Utraty za-
trudnienia boi się aż 92,1 proc. 
Polaków. Niewiele mniej stresuje 
się niejasnymi zasadami wynagra-
dzania i napiętą sytuacją w firmie.
Więcej...>>

Pamiętamy
Zasłużone dla „Solidarno-

ści” osoby, zostaną odznaczone  
9 maja o godz. 16 w Sali BHP. 
Będą to m.in. związkowcy ze 
Stoczni Marynarki Wojennej oraz 
współautor pomnika Poległych 
Stoczniowców. Więcej...>>

Zimny fair play
Dr Kazimierz Zimny, medali-

sta olimpijski w biegach i współ-
organizator Maratonu „Solidar-
ności” otrzymał wyróżnienie Fair 
Play Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego za całokształt kariery 
sportowej i godne życie po jej 
zakończeniu. Więcej...>>

Efektywne i oszczędne korzystanie  
z energii, w tym termomodernizacja 
budynków i kogeneracja – to tematy 
kolejnego „Magazynu Ekologiczne-
go” Czytaj więcej...>>

ekologiczny

Stop 67!

Praca była głównym tema-
tem spotkania Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
5 maja. Z raportu Okręgowego 
Inspektora Pracy w Gdańsku Mie-
czysława Szczepańskiego, który 
był gościem ZRG, wynika, że na 
Pomorzu funkcjonuje ponad 270 
tys. pracodawców zatrudniają-
cych 842 tys. osób. W 2013 r. OIP 
w Gdańsku przeprowadziła 5,4 
tys. kontroli. Wydała 15 tys. decy-
zji dot. najczęściej przygotowania 
do pracy, procesów pracy, działal-
ności urządzeń i wynagrodzenia 
za pracę.

Były szef „S” Janusz Śniadek 
omówił rządowy projekt oskład-
kowania części umów cywilno-
-prawnych. – Zmiany dotyczą 
obciążenia składką ZUS wyna-

Po pierwsze PRACA

grodzenia członków rad nadzor-
czych i osób posiadających co 
najmniej dwie umowy zlecenia. 
Obie propozycje zostały zaczerp-
nięte z dużo szerszego projektu 
przekazanego rządowi przez „S”, 
idą w dobrym kierunku, ale nijak 
mają się do skali problemu. Będą 
dotyczyć tylko 50 tys. członków 
rad nadzorczych oraz 98 z 816 
tys. zleceniobiorców mających 
dwie i więcej umów – mówił Ja-
nusz Śniadek.

Pozytywnie natomiast rysuje 
się perspektywa wprowadzenia 
zasady, że pracownik musi otrzy-
mać pisemną umowę o pracę 
zanim przystąpi do pracy. Pro-
jekt przedstawiony przez Janusza 
Śniadka został skierowany do dal-
szych prac w Sejmie. Więcej...>>

Czy podwyższenie wieku 
emerytalnego do 67 lat było nie-
zgodne z Konstytucją RP? Sprawę 
rozpatruje na dwudniowym po-
siedzeniu Trybunał Konstytucyjny. 
Wyrok może zapaść już 7 maja, 
jednak do momentu zamknięcia 
„IBiS-a” nie poznaliśmy decyzji sę-
dziów Trybunału.

Sprawa trafiła na konstytu-
cyjną wokandę na wniosek NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ i grupy po-
słów PiS. Wnioskodawcy zarzuca-
ją naruszenie przy wprowadzaniu 
nowych przepisów emerytalnych 
w maju 2012 r. zasady zaufania 
do państwa i stanowionego przez 
nie prawa.  

„Solidarność”, która doma-
gała się poddania zmian pod 
referendum za niekonstytucyjne 
uważa również zrównanie wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn, 
zróżnicowanie warunków nabycia 

prawa do tzw. emerytur częścio-
wych w zależności od płci. Zwią-
zek skarży też nie przestrzeganie 
ratyfikowanej w Polsce w sierpniu
2003 r. konwencji Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy nr 102 w 
sprawie minimalnych norm za-
bezpieczenia społecznego, która 
zaleca, aby wiek uprawniający do 
emerytury nie przekraczał 65 lat.  

Jedno jest pewne – walka o przy-
wrócenie wcześniejszego niższego 
wieku emerytalnego się nie skończy-
ła. Tak jak to zapowiadała „S”.
Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zestresowany-jak-polski-pracownik/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamietajmy-o-dzialaczach-z-1980-roku/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kazimierz-zimny-organizator-maratonu-solidarnosci-wyrozniony-przez-polski-komitet-olimpijski/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-rok-pracy-okregowej-inspekcji-pracy-statut-nszz-solidarnosc/
http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn-ekologiczny/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wiek-emerytalny-67-ocenia-trybunal-konstytucyjny/


iBiS NR 19 (165) 7 MAJA 2014
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadząca: Adam Chmielecki 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Dzięki kampanii społecznej „Solidarności” 

wyborcy będą mieli wystarczającą wiedzę 
do podejmowania suwerennych decyzji, 

wrzucając kartkę do urny 25 maja. Na-
sza kampania ma na celu ożywienie 

praw demokratycznych, zachęca 
do świadomego wyboru, jednym 

słowem, uaktywnia wyborcę. 
Robimy coś w zastępstwie 

innych instytucji państwa 
demokratycznego

Jerzy Kłosiński 
„Tygodnik  

Solidarność” 
(nr 19/2014)

ZAPYTAJ prawnika

GODZINY  
związkowe

W czasie spotkania w Filharmonii 5 lutego prosiliśmy uczestni-
ków o wypełnianie ankiet z pytaniem: „Dlaczego należę do Solidar-
ności?”. Kontynuujemy wypowiedzi.

Nikt tak nie zaszkodził komu-
nizmowi w ciągu ostatnich 40 
lat, jak Ryszard Kukliński – ocenił 
po latach dyrektor CIA w czasie 
Zimnej Wojny William Casey.

Pułkownik Kukliński nawiązał 
współpracę z wywiadem amery-
kańskim podczas rejsu do Europy 
Zachodniej w 1971 r.  Do 1981 r. 
przekazał ok. 40 tys. stron doku-
mentów dotyczących Polski, ZSRS 
i Układu Warszawskiego, dot. 
m.in. sowieckich planów użycia 
broni nuklearnej, rozmieszczenia 
sowieckich jednostek w Polsce 
i NRD oraz planów wprowadzenia 
stanu wojennego.

W obliczu bezpośredniego za-
grożenia dekonspiracją w listopa-
dzie 1981 r. Kukliński wraz z żoną 
i dwoma synami z pomocą CIA 
uciekł z Polski. W 1984 r. został 
przez sąd wojskowy skazany za-

ocznie na karę śmierci. Wyrok zo-
stał uchylony dopiero w 1995 r. 

W 1998 roku płk Ryszard Ku-
kliński przybył do Polski na zapro-
szenie NSZZ „Solidarność”.

4 maja spotkał się z władza-
mi i pracownikami „S” w Sali 
Akwen w Gdańsku. W czasie tego 
spotkania Kukliński powiedział: 
Jestem jednym z was, łączyło 
nas wiele, a dzieliły nas pozycje 
na których znajdowaliśmy się 
w owym czasie. Ciągle to pod-
kreślam, że zmiany w Europie, 
w świecie nie są moją zasługą, 
ale zasługą narodu polskiego, 
są zasługą „Solidarności”, która 
pod sztandarami biało-czerwo-
nymi zburzyła PRL-owską wła-
dzę z nadania sowieckich władz 
imperialnych. Kukliński zmarł 11 
lutego 2004 r.

KUKLIŃSKI Z „SOLIDARNOŚCIĄ”
Pracodawcy mają ustawowy 

obowiązek zwalniania pracowni-
ków z pracy na czas ich udziału 
w posiedzeniach gremiów związ-
kowych. Artykuł 31 ust. 3 ustawy 
o związkach zawodowych statuuje 
prawo do zwolnienia od pracy na 
czas niezbędny do wykonania do-
raźnej czynności wynikającej z funk-
cji związkowej. Ów przepis w sferze 
podmiotowej odnosi się do każde-
go członka związku zawodowego. 
Zgodnie z jego postanowieniami 
pracownik ma prawo do zwolnie-
nia od pracy zawodowej dla wyko-
nania doraźnej czynności wynikają-
cej z jego funkcji związkowej, jeżeli 
nie może być ona wykonana w cza-
sie wolnym od pracy. Istota cechy 
„doraźności” czynności związko-
wej polega zawsze na obiektyw-
nej konieczności niezwłocznego 
jej wykonania w ramach legalnie 
prowadzonej działalności związko-
wej. Zazwyczaj odnosi się ona do 
czynności o charakterze jednora-
zowym bądź wykonywanych incy-
dentalnie. W świetle utrwalonych 

poglądów doktryny 
prawniczej, o tym, 
czy konkretna czynność 
ma charakter doraźny, 
a zatem nie może być wyko-
nywana poza czasem pracy, nie 
decyduje pracodawca, ale istnienie 
obiektywnych przesłanek. Przeciw-
na interpretacja skutkowałaby tym, 
że uprawnienie to miałoby tylko 
iluzoryczny charakter. Ponadto zda-
niem tejże doktryny, niezasadny 
brak zgody na wykonanie doraźnej 
czynności przez pracodawcę może 
być kwalifikowane jako utrudnienie
wykonywania działalności związ-
kowej na podstawie art. 35 ust. 1 
pkt 2 u.z.z. „Waga” powierzonych 
pracownikowi zadań służbowych 
nie może stanowić podstawy do 
odmowy wyrażenia zgody, albo-
wiem przepisy ustawy o związkach 
zawodowych nie przewidują wyjąt-
ków od zasady wyrażonej w art. 31 
ust. 3 u.z.z.
Stan prawny na 7 maja 2014 r.

Tomasz Wiecki

Marian Wawrzyniak, KZ Saur Neptun Gdańsk
– Kultywuję tradycję Wolnych Związków Zawodowych i wierzę, że 

w końcu zmieni się coś na lepsze.

Jak głosowali kandydaci na eu-
roparlamentarzystów w najważ-
niejszych dla pracowników spra-
wach? Czy są wiarygodni w swoich 
zapewnieniach o obronie polskich 
interesów? Można to już spraw-
dzić na stronie internetowej www.
sprawdzampolityka.pl przygoto-
wanej przez NSZZ „Solidarność”. 
Narzędzie pokazuje, jak poszcze-
gólni kandydaci głosowali m.in. 
w sprawach podniesienia wieku 
emerytalnego, niekorzystnych 
zmian w prawie pracy i obowiąz-
ku szkolnego 6-latków. To element 
kampanii społecznej Związku, któ-
ra wykorzystuje także billboardy 
oraz spoty radiowe i telewizyjne.

Akcja „S umożliwia kontrolę 
społeczną nad politykami i cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Stronę www z powodu liczonej 
w tysiącach liczby wejść już dru-

Sprawdź POLITYKA

giego dnia trzeba było przenieść 
na bardziej wydajny serwer.
Sprawdź polityka...>>

Powiatowa Rada Zatrudnienia w 
Gdańsku przyjęła stanowisko ws. ko-
nieczności podjęcia działań mających 
na celu wzmocnienie uprawnień 
Państwowej Inspekcji Pracy w zakre-
sie ustalania istnienia stosunku pracy. 
Stanowisko przyjęte stosunkiem gło-
sów 9 do 1 popiera podobną uchwa-
łę podjętą wcześniej przez Pomorską 

Wojewódzką Radę Zatrudnienia. Oba 
stanowiska przyjęto z inicjatywy „S”,  
która argumentuje, że część zatrud-
nienia na umowach cywilnopraw-
nych wynika z braku egzekucji już 
istniejących przepisów prawa pracy. 
Najwyższy czas dać Państwowej In-
spekcji Pracy dodatkowe narzędzia 
do obrony praw pracowników.

Więcej dla Inspekcji?

Zmiany w statucie „S” propo-
nowane przez prof. Jakuba Steli-
nę przedstawił na majowym po-
siedzeniu ZRG członek prezydium 
ZRG Jacek Rybicki. Chodzi m.in. 
o członkostwo w związku osób 
pracujących u kilku pracodawców 
i uprawnienia Komisji Krajowej 
wobec struktur terytorialnych. 
Nowy statut ma uporządkować 
strukturę „S” i dopasować ją do 
obecnych realiów prawnych.

Z inicjatywy przewodniczącego 
„S” w Gdańskiej Stoczni „Remonto-
wa” Mirosława Piórka ZRG przyjął 
stanowisko ws. zmian w Związku, 
w którym czytamy m.in.. „ZRG NSZZ 
»S« odwołując się do ustaleń z KZD 
NSZZ »S« w Kielcach w 2012 r., dot. 

SKUTECZNY Związek
zlecenia zewnętrznym ekspertom 
zbadania mocnych i słabych stron 
naszego Związku, które miałyby 
być pomocne w opracowaniu nie-
zbędnych działań wzmacniających 
pozycję naszego Związku w działal-
ności regionalnej i branżowej, wno-
si o przekazanie wyczerpujących 
informacji z ustaleń i decyzji, jakie 
w tym zakresie zostały podjęte wraz 
z przedstawieniem opracowania 
ekspertów (…) takie opracowanie 
miało być przedstawione do kon-
sultacji we wszystkich strukturach 
organizacyjnych Związku, których 
wynik mógłby być pomocny do 
opracowania narzędzi służących 
poprawie i skuteczności działań 
NSZZ „Solidarność”. Więcej...>>

W maju 1988 r. grupa mło-
dych stoczniowców ze Stoczni 
Gdańskiej spontanicznie zorga-
nizowała 10-dniowy strajk. Od 2 
do 5 maja w geście solidarności 
protestowali studenci UG. Protest 
jest ważnym elementem historii i 

Strajk MŁODYCH
dziedzictwa Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. Nie pociągnął za sobą 
pracowników innych zakładów, 
ale przełamał barierę strachu  
i zobojętnienia, otworzył drzwi do 
wolnej Polski.
Więcej...>>

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.sprawdzampolityka.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/maj-1988-strajk-mlodych/
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